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ATA N.º 56/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e 

Sala de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores 

António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, 

Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 

Ângelo Miguel Ferreira Marques, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, 

Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 1) Declaração de cedência de terreno, sito em Outeiro do Pedro, Alto Veríssimo, 

para o domínio público municipal - João Guilherme & Filhos, L.da;----------------------- -------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em unidade industrial, 

sita na Rua do Celeiro, n.º 10, em Atouguia da Baleia - Coralfish II, L.da;-----------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso 

da licença n.º 20/14, para o prédio sito no Vale do Grou, em Atouguia da Baleia - Becalis – 

Sociedade Comercial e Imobiliária, S.A.; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel existente, para o prédio sito 

na Travessa do Canto, em Coimbrã - José Júlio de Oliveira; ---------------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de armazém, 

para o prédio sito na Rua Luís de Camões, no Casal Moinho - Rogério Sousa Dias; -----------------  

 ------------------- 6) Relatório de avaliação do imóvel n.º 7, sito no gaveto entre as Rua dos 

Hermínios, Rua José Estêvão e Largo D. Pedro V, em Peniche;-----------------------------------------  

 ------------------- 7) Contraproposta apresentada pelos proprietários do imóvel sito na Rua 13 de 

Infantaria, n.º 17, em Peniche, para venda de imóvel; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal; --------------  

 ------------------- 9) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega; -----------------------------  

 ------------------- 10) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel; --------------------  

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua de 

São João, em Peniche, requerida por Maria Fernanda Ferreira das Neves – Pelouro das Obras 

Municipais;----------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Estado Português da Índia, 

em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Auto de Receção Definitiva das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei, promovida por Francisco Sabino da 

Mata – Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua Nossa Senhora da 

Esperança com a Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito; ----------------------  

 ------------------- 15) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua dos Moinhos com a 

Rua El-Rei D. Dinis, em Geraldes – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------  
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 ------------------- 16) Sinalização rodoviária na Rua São Bernardino de Sena, Travessa do Bairro 

Novo e Rua Carlos Coelho, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito;--------------------------------  

 ------------------- 17) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua Moderna com a 

Avenida da Praia, no Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------  

 ------------------- 18) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua dos Canteiros com a 

Rua Moderna, no Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito;-----------------------------------------------  

 ------------------- 19) Reparação do pavimento de acesso ao CREAP, em Peniche – Pelouro das 

Obras Municipais;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

 ------------------- 20) Ocupação de espaço público, junto à Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, 

para instalação de equipamento de apoio ao estabelecimento Baleal Cocktail, requerido pela 

empresa Shinning Glass, Unipessoal, L.da, com isenção de taxas – Pelouro Atividades Económicas; 

 ------------------- 21) Ocupação de espaço público, para a realização de uma sessão de autógrafos, 

frente ao estabelecimento FREESURF, sito na Rua Infante Dom Henrique, na Urbanização Sol 

Village I, nos Casais do Baleal, com isenção de taxas – Pelouro Atividades Económicas; ----------  

 ------------------- 22) Ocupação de espaço público, para a realização de uma sessão de autógrafos, 

frente ao estabelecimento 58 Surf, sito na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal, com isenção de 

taxas – Pelouro Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Licenciamento de vinte postes com caixas de sinalização direcional, 

requerido pela empresa FrenetikSmile, Unipessoal, L.da – Pelouro Atividades Económicas; -------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR - 

Empresa Nacional de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte da Fortaleza 

de Peniche à ENATUR, para instalação de uma pousada; ------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e 

Saneamento – Pelouro Portugal 2020; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no 

concelho de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; -------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Atribuição de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, a 

Ludovino Ilídio Fidalgo Martiniano, no âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar – Pelouro 

da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Atribuição de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, a 

Maria Isabel Fernandes Flosa, no âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar – Pelouro da 

Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Atribuição de um fogo, sito na Rua 1.º de Maio, no Bairro Senhor do Clavário, 

em Peniche, a José António Marques do Nascimento e Maria de Fátima Gavinho Maia 

Nascimento, no âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar – Pelouro da Solidariedade Social;  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 

– Pelouro da Juventude; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das 

Finanças;---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Projeto de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro 

da Cultura;-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Prestação de serviços para a fiscalização, gestão da qualidade e coordenação 

de segurança em obra da empreitada da remodelação da ETAR de Peniche – Serviços 
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Municipalizados de Água e Saneamento; -------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 34) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de 

resíduos sólidos urbanos – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, 

para a realização da limpeza do campo de futebol 11 – Pelouro do Associativismo; -----------------  

 ------------------- 36) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia, para a realização da Festa Anual de Reinaldes – Pelouro das 

Finanças.-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e vinte minutos, encontrando-se 

na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe 

do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves e 

Etelvina Alves, Chefe de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a dez da ordem do dia, e 

Alexandra Tormenta, técnica superior de urbanismo, durante a apreciação do ponto dez da ordem 

do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião da 

Silva Cardoso comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 

do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido 

Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado 

de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade 

da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do 

artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 48/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

13 de setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelo membro da Câmara.-------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 20 de outubro, reuniu-se com a Comunidade Intermunicipal do Oeste. ----------------------  

- No dia 21 de outubro, participou na reunião com a Direção da Fórum Oceano. ---------------------  

- No dia 22 de outubro, esteve presente na inauguração da loja da Rip Curl, em Peniche, 

felicitando-a pelo investimento efetuado, que constitui um novo polo de atratividade para o 

concelho, desejando-lhes as maiores felicitações. ----------------------------------------------------------  

- No dia 24 de outubro, reuniu-se com o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, para aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento. ---------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 24 a 31 de outubro do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões: 

- Na Conferência de Imprensa do Meo Rip Curl Pro Portugal; 

- Na reunião semanal sobre as intervenções no Bairro do Calvário. Dar conta que são 18 casas 

que estão a ser reabilitadas e o prazo de execução é de 270 dias; 

- Na reunião extraordinária de Câmara Municipal de 19 de outubro; 

-Nas reuniões com as Freguesias de Peniche, Ferrel, Atouguia e Serra D’El Rei sobre as Grandes 

Opções do Plano e o Orçamento para 2017; 

- Na iniciativa de Futebol Sénior promovida pela Associação “A Serrana”- Serra D'El-Rei;  

- Nas várias iniciativas que integram o programa do Mundial de Surf com destaque para a 

inauguração da maior loja da RIP CURL da Europa, sediada à entrada de Peniche. Um 

investimento total de 2 milhões de euros. 

 Realçar a iniciativa, denominada II Fórum dos Cuidadores. 

Dar conta do sucesso de mais uma etapa do Mundial de Surf em Peniche. Os jovens de Peniche 

participam em massa neste grande evento mundial para visionar os craques do Surf. Uma feliz 

constatação para esta modalidade que arrasta multidões às praias e muitos milhões de 

espetadores ativos, via internet. Os Hotéis, os Bares e a Restauração agradecem a realização da 

chamada fórmula 1 do Surf. A economia local agradece.» -----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Felicitou a Rip Curl, pelo facto de ter elegido Peniche, para instalação da sua loja. ----------------  

- Felicitou a Serrana pela iniciativa que promoveu. --------------------------------------------------------  

- Realçou a iniciativa, II Fórum dos Cuidadores. -----------------------------------------------------------  

- Solicitou que fosse agendado, para uma próxima reunião, um ponto relativo à questão do 

protocolo com o Grupo Desportivo de Atouguia. ----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Questionou relativamente à razão, pela qual o horário da reunião havia sido alterado, na medida 

em que o regimento prevê que as reuniões sejam efetuadas em dias e horas certas, e qualquer 

alteração deve ser devidamente justificada e comunicada, com pelo menos três dias de 

antecedência. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que durante a reunião do Conselho de 

Administração dos SMAS, surgiu a necessidade de se realizar uma outra reunião, e por razões de 

disponibilidade, teve de ser agendada para o dia 24 de outubro, imediatamente antes da reunião de 

câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Associou-se às felicitações que foram expressas anteriormente. ---------------------------------------  

- Disse julgar que o prazo de entrega dos documentos previsionais, à Assembleia Municipal, não 

será cumprido, uma vez que, ainda, não tem conhecimento de qualquer calendarização para 

discussão e aprovação desta matéria, em sede de Câmara Municipal. O senhor Presidente da 

Câmara deu conta de ter havido um conjunto de circunstâncias que provocaram um atraso na 
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elaboração dos documentos previsionais, da tentativa de recuperação desse atraso e da realização 

das reuniões com os senhores Presidentes de Junta. Disse que, ainda naquele dia, iriam tentar 

verificar qual o calendário mais ajustado, de acordo com a importância dos documentos e das 

disponibilidades de cada um. ----------------------------------------------------------------------------------    

- Referiu o atraso que se verifica na execução das atas, questionando a que é que se deve este 

atraso. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro esclarecimento relativamente às expetativas existentes, em termos de 

recuperação. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu 

que, com o tipo de reuniões que têm sido realizadas, os temas, bastante descritivos que serão 

abordados, a realização das atas das duas reuniões da mesma sessão da Assembleia Municipal e o 

período de férias, que haveria uma certa dificuldade em colocar as atas em dia, todavia iria ser 

efetuado um esforço, por parte dos serviços afetos à elaboração das atas, para regularizar a 

situação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse entender perfeitamente as dificuldades 

existentes, do ponto de vista de recursos humanos, questionando se nos concursos que foram 

lançados para admissão de pessoal está previsto a admissão de alguém que venha reforçar esta área 

e que dê maior capacidade de resposta neste domínio das atas, que considera como elementos 

extremamente importantes para orientação dos Vereadores e para a eficácia da Câmara Municipal, 

em termos de decisões. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou, uma vez mais, para a questão recorrente, do molok existente na Rua António da 

Conceição Bento, em Peniche, completamente cheio e com lixo na envolvente. Deu conta do 

número de vezes que a questão já foi levantada, nomeadamente nas reuniões de 19 de setembro, 

10 de outubro e 23 de outubro e dos telefonemas que os moradores da zona fazem para o 

Município, a reportar a situação. Perguntou a que é que se devia este problema, e quais as tentativas 

que se fizeram para a sua resolução. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter contactado o 

responsável pela Divisão de Energia e Ambiente a solicitar que aquela situação seja encarada de 

uma outra forma, e caso haja necessidade, proceder-se ao recrutamento dos meios necessários, 

para evitar que a situação se repita. O senhor Vereador Filipe Sales disse que as atas estavam com 

um grande atraso, mas que não se poderia pedir um esforço sobre-humano aos serviços, por forma 

a regulariza-las. Esclareceu que as atas estão em atraso pela frequência exagerada da realização de 

reuniões, que, só acontecem porque os membros da Câmara são muito pouco consequentes na 

discussão dos pontos, dando como exemplo, o assunto da limpeza urbana. ---------------------------  

 

Senhora Vereadora Sofia Barradas: 

- Associou-se às felicitações que haviam sido efetuadas anteriormente. -------------------------------  

- Agradeceu o convite que lhe foi endereçado para estar presente no II Fórum dos Cuidadores. ---    

- Reiterou a solicitação que efetuou em reuniões anteriores relativamente ao Centro de Alto 

Rendimento, nomeadamente, relatório e plano de atividades, elaborado pela comissão de gestão 

local, ocupação, em número de pessoas e tipos de modalidades desportivas e receitas do CAR. O 

senhor Presidente da Câmara disse que esta informação tem periodicidade específica para ser 

efetuada e que seria disponibilizada logo que estivesse pronta. A senhora Vereadora Sofia 

Barradas solicitou que lhe fosse então disponibilizada, a última informação efetuada.  ------------  

- Questionou, relativamente à prestação de serviços da Assessora Jurídica, Ana Cláudia Guedes, 

se já se encontrava definida a metodologia de trabalho, e quais os prazos estabelecidos para a 

conclusão dos trabalhos de revisão dos regulamentos. O senhor Presidente da Câmara disse que, 

na reunião em que a Assessora Jurídica tinha estado presente, havia sido dada a indicação de estar 

concluída, a parte regulamentar, até final de novembro. Esclareceu que se tinham definido as 

prioridades em que se iria trabalhar, nomeadamente a questão regulamentar e dos protocolos. 

Solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes, que em conjunto com o Departamento 

Administrativo e Financeiro e a Assessora Jurídica, articulasse uma data para a realização de uma 
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reunião, de caráter urgente, para se abordar a questão dos protocolos a celebrar com as diversas 

entidades, tendo por base as necessidades de cada uma. --------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos endereçados pelos restantes membros da Câmara Municipal. --------------  

- No dia 21 de outubro, esteve presente no encerramento do II Fórum dos Cuidadores, que 

considera um importante fórum de partilha de conhecimento. -------------------------------------------  

- No dia 22 de outubro, esteve presente na inauguração da Flagship Store da Rip Curl, em Peniche.   

- Manifestou-se surpreso, pelo facto de não constar na ordem de trabalhos, o ponto, para o qual 

havia solicitado agendamento, relativo à comparticipação na aquisição de um terreno efetuado pela 

Freguesia de Atouguia da Baleia, para que a Câmara Municipal pudesse discutir os moldes em que 

se poderia envolver nessa mesma comparticipação. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara, 

justificação pela ausência do ponto na ordem de trabalhos. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

deu conta de que os senhores Presidente da Câmara e da Junta de Freguesia iriam reunir para 

esclarecer o assunto e desenvolver uma proposta. O senhor Vereador Filipe Sales disse que, como 

tem sido apanágio da Câmara Municipal, a solicitação de um membro da Câmara deve ser 

atendido, e se tinha solicitado o agendamento de um ponto, independentemente das diligências 

que possam vir a ser tomadas, o ponto deveria ter sido agendado. O senhor Presidente da Câmara 

tomou nota, para agendar o assunto para a reunião ordinária, de 31 de outubro de 2016. -----------    

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão do Autocaravanismo. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que o projeto foi efetuado de acordo com o que havia sido previsto 

e que tem o apoio da Junta de Freguesia e da Associação do Casal Moinho, estando apenas a 

aguardar-se a estimativa de custos, por parte dos serviços do Departamento de Obras Municipais, 

para que o assunto seja presente à Câmara Municipal e se possa celebrar o protocolo com a 

Associação. O senhor Vereador Filipe Sales disse augurar uma dificuldade tremenda para a 

celebração deste protocolo e acrescida, uma vez que se trata de um novo protocolo sem 

precedentes, tendo como termo de comparação todos os outros protocolos. ---------------------------  

- Reiterou a solicitação efetuada relativamente ao relatório de custos das reparações do parque 

automóvel dos Serviços de Higiene e Limpeza. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que 

a informação iria ser solicitada à Divisão de Energia e Ambiente e que seria disponibilizada, logo 

que possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou quais são os desenvolvimentos e os planos, relativamente à questão da segunda fase 

das obras do fosso da muralha, uma vez que, no dia 26 de setembro, o assunto foi abordado em 

reunião de câmara, e o senhor Presidente da Câmara assumiu o compromisso de reagendar o tema, 

já com outro suporte documental associado, face aos contributos dados pelos Vereadores. O senhor 

Presidente da Câmara disse que o assunto seria agendado para a reunião ordinária, a realizar no 

dia 7 de novembro de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta, uma vez mais, da necessidade de colocação de recetáculos para deposição de RSU, 

nas imediações da Refresh Surfboard e da empresa Receituário, tendo em conta a avolumada 

produção de resíduos que estas duas empresas efetuam. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que iria verificar se a responsabilidade, pelo facto de ainda não ter sido colocado qualquer 

recetáculo, seria do Município. Disse ser importante verificar quais são os locais exatos, para 

colocação dos recetáculos, as características das empresas e o regulamento. --------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão do rebanho de cabras, existente na Bufarda. 

O senhor Presidente da Câmara disse que, em resposta ao parecer emitido pela CCDR, a Câmara 

Municipal, solicitou a essa entidade, a reapreciação do parecer e a solicitação de parecer à APA, 

tal como previsto na lei, tendo dado conhecimento dessa resposta à APA. ----------------------------  

- Reiterou de forma afincada a sua preocupação, relativamente à situação, que já havia reportado, 

em reuniões anteriores, e que coloca em causa a segurança dos utentes dos transportes públicos 
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coletivos, que desembarcam junto à zona do Tribunal. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse tratar-se de um assunto que tem de ser revisto e estudado, com vista à apresentação de uma 

proposta que vá solucionar a situação. -----------------------------------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A pedido da Santa Casa da Misericórdia, participou numa reunião, a propósito da equipa da Rede 

Local de Intervenção Social. ----------------------------------------------------------------------------------   

- Salientou o II Fórum dos Cuidadores, agradecendo a todos os envolvidos na iniciativa. ----------  

- Agradeceu à Adepe, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, relativamente à certificação da 

própria formação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a comemoração do 44.º Aniversário da União Recreativa, Desportiva do Paço, desejando 

as maiores felicidades.------------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na abertura da exposição de arte sénior, no âmbito das Jornadas Sénior, patente 

na Escola secundária de Peniche. Participou nas avaliações das atividades realizadas, durante o 

ano. Agradeceu ao Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária de Peniche, que 

participou na elaboração de um documento representativo, que permitiu a avaliação e a 

planificação das atividades. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na abertura da loja da Rip Curl, desejando felicidades aos empresários. ----------  

- Participou na primeira reunião, que se realizou com o júri da Gala da Juventude, a propósito da 

avaliação dos jovens nomeados. ------------------------------------------------------------------------------    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Declaração de cedência de terreno, sito em Outeiro do Pedro, Alto Veríssimo, para o domínio 

público municipal - João Guilherme & Filhos, L.da: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1724/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Aceitar a cedência da área de 95,50m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Peniche sob o n.º 3891, da freguesia de Atouguia da Baleia e inscrito na 

Matriz Cadastral Rústica da respetiva freguesia, sob o artigo 63, secção BB, para ser integrada 

no domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» (Doc.928 DPGU 53/16) ------  

 

2) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em unidade industrial, sita na Rua 

do Celeiro, n.º 10, em Atouguia da Baleia - Coralfish II, L.da: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1725/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para legalização de alterações em unidade industrial, no prédio urbano sito na Rua do Celeiro, 
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n.º 10, lugar e freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Coralfish II, Lda., no 

dia 5 abril de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 

(DPGU), datado de 13 de outubro de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser 

apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima 

referido.» (Doc.929 DPGU 55/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso da licença n.º 

20/14, para o prédio sito no Vale do Grou, em Atouguia da Baleia - Becalis – Sociedade 

Comercial e Imobiliária, S.A.: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1726/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para legalização de alterações 

executadas no decurso da Lic.ª 20/14, para o prédio sito no Vale do Grou, em Atouguia da Baleia, 

apresentado em nome de Becalis – Sociedade Comercial e Imobiliária, S.A., no dia 29 de junho 

de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 18 de outubro de 2016.» (Doc.930 DPGU 105/16) -------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel existente, para o prédio sito na Travessa 

do Canto, em Coimbrã - José Júlio de Oliveira: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1727/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para demolição de imóvel existente, 

para o prédio sito na Travessa do Canto, em Coimbrã, apresentado em nome de José Júlio de 

Oliveira, no dia 1 de setembro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de outubro de 2016.» (Doc.931 DPGU 133/16) 

 

5) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de armazém, para o prédio 

sito na Rua Luís de Camões, no Casal Moinho - Rogério Sousa Dias: -------------------------------  
Deliberação n.º 1728/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para demolição do existente e construção de armazém, a implantar no prédio urbano, sito na Rua 

Luís de Camões, no lugar de Casal Moinho, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em 

nome de Rogério Sousa Dias, no dia 1 de setembro de 2016, nas condições do parecer da Divisão 

de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 13 de outubro de 2016. Os Projetos 

de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do 

artigo 20.º, do diploma acima referido.» (Doc.932 DPGU 134/16) -------------------------------------  

 

6) Relatório de avaliação do imóvel n.º 7, sito no gaveto entre as Rua dos Hermínios, Rua José 

Estêvão e Largo D. Pedro V, em Peniche: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1729/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 17 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar os pressupostos e os resultados da avaliação imobiliária constantes do relatório 

apresentado em anexo, relativos ao imóvel n.º 7 (sito no gaveto Rua dos Hermínios (n.º 16), Rua 

José Estêvão e Largo D. Pedro, em Peniche e pondere considerar o valor máximo de aquisição 

do imóvel de 160 000,00 €. Mandatar um seu representante para dirigir as negociações com o 

proprietário do imóvel, com vista à aquisição do mesmo por parte do município.» ------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs, verbalmente, e foi aprovado, que o representante do 

Município para dirigir as negociações seja ele próprio. (Doc.933 Aprov. 53/16) ---------------------  

 

7) Contraproposta apresentada pelos proprietários do imóvel sito na Rua 13 de Infantaria, n.º 

17, em Peniche, para venda de imóvel: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1730/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Reiterar a deliberação camarária n.º 1319/2016, de 29/08/2016, que aprova os pressupostos e 

conclusões constantes do relatório de avaliação do imóvel n.º 3, sito na Rua 13 Infantaria n.º 17, 

em Peniche, e que aponta para o valor máximo de transação do imóvel de 40 000,00 €. Não aceitar 

a contraproposta apresentada pelos proprietários do imóvel, de aquisição do imóvel por 

58 750,00 €. Mandate um seu representante para dirigir as negociações com os proprietários do 

imóvel, com vista à aquisição do mesmo por parte do município.» -------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs, verbalmente, e foi aprovado, que o representante do 

Município para dirigir as negociações seja ele próprio. (Doc.934 NIPG 14103/16) ------------------  

 

8) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: -------------------------------  
Deliberação n.º 1731/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de localização de painéis 

publicitários em próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 

9) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1732/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que os serviços da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

analisem o estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega no quadro da ARU.----------------  

 

10) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1733/2016: A Técnica Superior de Urbanismo, Alexandra Tormenta, deu 

conta de ter sido presente à Câmara Municipal, em 19 de setembro de 2016 e depois de analisada 

a terceira fase da proposta do POC, um documento de síntese de confirmação das questões que 

foram transportas para a nova versão da segunda fase, designadamente, as propostas a reiterar e 

três novas propostas, que foi enviado para a APA, em 23 de setembro e que completa os contributos 

enviados pela Câmara municipal, na fase anterior. O senhor Vereador Jorge Gonçalves esclareceu 

que o parecer enviado à APA, no dia 23 de setembro, não foi discutido, nem aprovado na Câmara 

Municipal. Disse que assumir compromissos com outras entidades, face a estudos que não estão 

aprovados em reunião de câmara, é condicionar, à partida, a decisão que a Câmara Municipal possa 

ter, posteriormente, dando como exemplo a Unidade de Execução dos Casais do Baleal. Disse 

julgar que reduzir o estacionamento, para o que está previsto na Unidade de Execução, não será 

suficiente para a procura que se verifica no Baleal, uma vez que, verificou, durante o verão, que 

houve uma utilização do parque de estacionamento, atualmente existente, da alternativa e das 

bermas da estrada. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que em sede de PDM terão que 

ser encontradas alternativas. O senhor Vereador Filipe Sales disse não perceber, a razão pela qual, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 24.10.2016 * Livro 107 * Fl.832 

o assunto foi presente para discussão, dia 24 de outubro de 2016. Referiu que, na sua perspetiva, 

a Câmara Municipal não deve discordar do documento submetido, no dia 23 de setembro, à APA 

e do qual os Vereadores tomaram conhecimento no dia 26 do mesmo mês, sem que se tenham 

pronunciado sobre ele, uma vez que, a APA se irá pronunciar relativamente aos argumentos 

aduzidos, na reunião de concertação, a realizar no dia 28 de outubro. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o objetivo do agendamento deste ponto era de revisitação das questões já 

abordadas, uma vez que, iria haver a reunião de concertação, no final da semana. O senhor Vice-

Presidente da Câmara relembrou que o assunto foi agendado, a pedido de um dos membros da 

Câmara Municipal. Esclareceu que a reunião de concertação poderá ser conclusiva ou não, 

dependendo, se a proposta vai ou não, ao encontro da posição dos orgãos. ----------------------------   

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

11) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua de São João, em 

Peniche, requerida por Maria Fernanda Ferreira das Neves – Pelouro das Obras Municipais:  
Deliberação n.º 1734/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), propõe-se à Câmara Municipal apreciação para certificar em conformidade com o 

auto de vistoria.» (Doc.935 NIPG 16739/16) ---------------------------------------------------------------  

 

12) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Estado Português da Índia, em Peniche 

– Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1735/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, na Rua Estado Português da Índia, n.º 9, em Peniche, e propõe-se à Câmara Municipal 

apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.936 NIPG 16637/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

13) Auto de Receção Definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita 

na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei, promovida por Francisco Sabino da Mata – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1736/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação), 

anexa-se Auto de Receção Definitiva das Infraestruturas Urbanísticas e propõe-se à Câmara 

Municipal apreciação no sentido de receber as Infraestruturas Urbanísticas e libertar as 

garantias em conformidade com o Auto de Receção Definitiva» ----------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Ângelo Marques não estiveram presentes na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.937 NIPG 14938/16) ----------  
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14) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua Nossa Senhora da Esperança com 

a Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1737/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, no cruzamento da Rua Nossa Senhora da Esperança com a Rua do Cruzeiro, no Lugar 

da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e 

respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» -----------  

O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Ângelo Marques não estiveram presentes na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.938 NIPG 12613/16) ----------  

 

15) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua dos Moinhos com a Rua El-Rei D. 

Dinis, em Geraldes – Pelouro do Trânsito: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1738/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, no cruzamento da Rua dos Moinhos com a Rua El-Rei D. Dinis, em Geraldes, freguesia 

de Atouguia da Baleia, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Ângelo Marques não estiveram presentes na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.939 NIPG 12614/16) ----------  

 

16) Sinalização rodoviária na Rua São Bernardino de Sena, Travessa do Bairro Novo e Rua 

Carlos Coelho, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1739/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, na Rua São Bernardino de Sena, Travessa do Bairro Novo e Rua Carlos Coelho, em São 

Bernardino, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização 

das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Ângelo Marques não estiveram presentes na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.940 NIPG 10436/16) ----------  

 

17) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua Moderna com a Avenida da Praia, 

no Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1740/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 
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anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, no cruzamento da Rua Moderna com a Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, freguesia 

de Atouguia da Baleia, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.941 NIPG 12608/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

18) Colocação de sinais de direção, no cruzamento da Rua dos Canteiros com a Rua Moderna, 

no Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1741/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, no cruzamento da Rua dos Canteiros com a Rua Moderna, no Lugar da Estrada, 

freguesia de Atouguia da Baleia, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva 

homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» -----------------------  

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.942 NIPG 12616/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

19) Reparação do pavimento de acesso ao CREAP, em Peniche – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1742/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se informação para execução da reparação do pavimento em betuminosos no acesso à 

CREAP, em Peniche, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.943 NIPG 16628/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

20) Ocupação de espaço público, junto à Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, para instalação 

de equipamento de apoio ao estabelecimento Baleal Cocktail, requerido pela empresa Shinning 

Glass, Unipessoal, L.da, com isenção de taxas – Pelouro Atividades Económicas: -----------------  
Deliberação n.º 1743/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos senhores 

vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos senhores 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela empresa Shinning Glass, Unipessoal, L.da, por requerimento, 

datado de 14 de outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de outubro de 2016, proponho que seja ratificado o 

meu despacho, datado de 18 de outubro de 2016, que autorizou a emissão de uma licença para 

ocupação da via pública, com a instalação de um quiosque/atrelado (tipo Sagres), com 4m2, para 
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apoio ao estabelecimento “Baleal Cocktail”, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, nos dias 20 e 25 de outubro de 2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a empresa Shinning Glass, Unipessoal L.da, do 

pagamento de taxas pelo licenciamento da Ocupação da Via Pública e Licença Especial de Ruído, 

nos dias 20 e 25 de outubro de 2016, frente ao seu estabelecimento comercial, “Baleal Cokctail”, 

sito no Baleal.» (Doc.944 NIPG 16450/16) -----------------------------------------------------------------  

 

21) Ocupação de espaço público, para a realização de uma sessão de autógrafos, frente ao 

estabelecimento FREESURF, sito na Rua Infante Dom Henrique, na Urbanização Sol Village 

I, nos Casais do Baleal, com isenção de taxas – Pelouro Atividades Económicas: -----------------  
Deliberação n.º 1744/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela empresa FREESURF, L.da, por requerimento, datado de 13 de 

outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 18 de outubro de 2016, proponho que se ratifique o meu despacho de 18-

10-2016, que autorizou a emissão de uma licença para ocupação da via pública, com uma área 

prevista de 12 m2, e colocação de publicidade, para a sessão de autógrafos dos surfistas que 

participam no Campeonato Mundial de Surf/2016, frente ao estabelecimento “FREESURF”, sito 

na rua Infante Dom Henriques, Lote 4, Baleal- Ferrel, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, no dia 20 de outubro de 2016; considerando ainda 

que se trata de um evento relevante para a divulgação do Concelho de Peniche, nestes últimos 

anos, proponho que se isente as respetivas taxas, de acordo com o ponto 3 do artigo 8.º do 

Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços.» (Doc.945 NIPG 16411/16) --------------------------------  

 

22) Ocupação de espaço público, para a realização de uma sessão de autógrafos, frente ao 

estabelecimento 58 Surf, sito na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal, com isenção de taxas 

– Pelouro Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1745/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela empresa Despomar, L.da, por requerimento, datado de 14 de 

outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 18 de outubro de 2016, proponho que se ratifique o meu despacho de 18-

10-2016, que autorizou a emissão de uma licença para ocupação do espaço pública, com uma 

área prevista de 50 m2, e colocação de publicidade, para a sessão de autógrafos dos surfistas que 

participam no Campeonato Mundial de Surf/2016, frente ao estabelecimento “58 Surf”, sito na 

Av.ª  da Praia, Baleal- Ferrel, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público, nos dias 21 e 22 de outubro de 2016, considerando ainda que se 

trata de um evento relevante para a divulgação do Concelho de Peniche, nestes últimos anos, 

proponho que se isente as respetivas taxas, de acordo com o ponto 3 do artigo 8.º do Regulamento 

de Taxas, Tarifas e Preços.» (Doc.946 NIPG 16451/16) -------------------------------------------------  

 

23) Licenciamento de vinte postes com caixas de sinalização direcional, requerido pela empresa 

FrenetikSmile, Unipessoal, L.da – Pelouro Atividades Económicas: ----------------------------------  
Deliberação n.º 1746/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 
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em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Na sequência do requerimento de Frenetiksmile, Unipessoal, L.da, datado de 21.06.2016, em sede 

de audiência prévia por intenção de indeferimento proferida pela Câmara Municipal, em sua 

reunião do passado dia 12.09.2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 19 de outubro de 2016, proponho que se proceda ao 

indeferimento definitivo do pedido da firma requerente.» (Doc.947 NIPG 10026/16) ---------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

24) Protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR - Empresa Nacional 

de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte da Fortaleza de Peniche à 

ENATUR, para instalação de uma pousada: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1747/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que seja acionado o disposto no ponto dois cláusula terceira do 

protocolo de acordo celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR - Empresa 

Nacional de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, em 12 de julho de 2002, para cedência de 

parte da Fortaleza de Peniche à ENATUR. (NIPG 15521/16) -------------------------------------------  

 

25) Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento – Pelouro 

Portugal 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1748/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que o senhor Presidente do Conselho de Administração dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento possa proceder à assinatura do Termo de 

Aceitação referente ao processo POSEUR - Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos 

Sistemas de Água e Saneamento. (NIPG 16795/16) -------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

26) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de 

Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1749/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento e apreciou a informação 

do Setor de Planeamento e Intervenção Social, datada de 25 de julho de 2016, relativa aos 

agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de Peniche. ------------------------------  

 

27) Atribuição de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, a Ludovino Ilídio 

Fidalgo Martiniano, no âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1750/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 13 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do setor de Setor de Planeamento e Intervenção Social, que se 

anexa, propõe-se à Câmara Municipal permuta de habitação social no âmbito da requalificação 

de 18 fogos, através do programa Reabilitar para Arrendar, nos termos do disposto na alínea i) 

do  n.º 2 do artigo 23.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, assim como o n.º 2 do artigo 16.º-A da Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto, que constitui a primeira alteração à lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e que estabelece 

o novo Regime do Arrendamento Apoiado para a Habitação.» (Doc.948 NIPG 16342/16) --------  

 

28) Atribuição de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, a Maria Isabel 
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Fernandes Flosa, no âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar – Pelouro da Solidariedade 

Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1751/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 13 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do setor de Setor de Planeamento e Intervenção Social, que se 

anexa, propõe-se à Câmara Municipal permuta de habitação social no âmbito da requalificação 

de 18 fogos, através do programa Reabilitar para Arrendar, nos termos do disposto na alínea i) 

do  n.º 2 do artigo 23.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, assim como o n.º 2 do artigo 16.º-A da Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto, que constitui a primeira alteração à lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e que estabelece 

o novo Regime do Arrendamento Apoiado para a Habitação.» (Doc.949 NIPG 16342/16) --------  

 

29) Atribuição de um fogo, sito na Rua 1.º de Maio, no Bairro Senhor do Clavário, em Peniche, 

a José António Marques do Nascimento e Maria de Fátima Gavinho Maia Nascimento, no 

âmbito do Programa Reabilitar para Arrendar – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------  
Deliberação n.º 1752/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 13 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do setor de Setor de Planeamento e Intervenção Social, que se 

anexa, propõe-se à Câmara Municipal permuta de habitação social no âmbito da requalificação 

de 18 fogos, através do programa Reabilitar para Arrendar, nos termos do disposto na alínea i) 

do  n.º 2 do artigo 23.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, assim como o n.º 2 do artigo 16.º-A da Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto, que constitui a primeira alteração à lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e que estabelece 

o novo Regime do Arrendamento Apoiado para a Habitação.» (Doc.950 NIPG 16342/16) --------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

30) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 – Pelouro da 

Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1753/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 18 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da técnica Marta Miguel, datada de 18 de outubro de 2016, que 

junto se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a lista preliminar 

de Atribuição dos Prémios de Mérito Desportivo – época de 2015/2016.» (Doc.951 NIPG 

12141/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

31) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das Finanças: ------  
Deliberação n.º 1754/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a necessidade da emissão de Senhas de Cobrança para uso no Mercado 

Municipal, conforme informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 18 de outubro de 2016, no uso da competência estabelecida na alínea ee) 
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do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que se autorize 

a emissão dos seguintes títulos de coleta: Ocupação de Terrado - 35 cadernetas numeradas de 1 

a 3500, série “H”, cor creme, da taxa de 1,35 € e 20 cadernetas numeradas de 1 a 2000, série 

“H”, cor cinza, da taxa de 0,68 €; Terrado, Venda por Grosso - 3 cadernetas, numeradas de 1 a 

300, série “D”, cor rosa, da taxa de 2,45 € e 10 cadernetas, numeradas de 1 a 1000, série “H”, 

cor azul claro, da taxa de 1,10 €; Utilização de Frigoríficos - 10 cadernetas, numeradas de 1 a 

1000, Série “F”, cor azul escuro, da taxa de 1,80 € e 10 cadernetas, numeradas de 1 a 1000, Série 

“F”, cor amarelo escuro, da taxa de 0,90 €.» (Doc.952 NIPG 16699/16) -----------------------------  

 

32) Projeto de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro da Cultura: 
Deliberação n.º 1755/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovação das peças para submissão à aprovação da Direção Geral 

do Património Cultural e Agência Portuguesa do Ambiente e lançamento de concurso. ------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

33) Prestação de serviços para a fiscalização, gestão da qualidade e coordenação de segurança 

em obra da empreitada da remodelação da ETAR de Peniche – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1756/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para deferimento do pedido apresentado pelos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, pelo seu ofício n.º 1086, datado de 20 de outubro de 2016, para delegação 

de competências para a autorização da despesa com a prestação de serviços de fiscalização, gestão 

da qualidade e coordenação de segurança em obra da empreitada da remodelação da ETAR de 

Peniche, até ao montante de 300 000,00 €. (NIPG 16794/16) --------------------------------------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

34) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos 

urbanos – Pelouro das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1757/2016: Deliberado apreciar a proposta para fixação dos preços pela prestação 

do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2017, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. (NIPG 16904/16) ----------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

35) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito 

de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização 

da limpeza do campo de futebol 11 – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1758/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 19 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a candidatura da Serrana solicitando apoio logístico e financeiro, para a 

realização da "Limpeza Campo de Futebol 11”; Considerando que a atribuição dos apoios 

solicitados é da competência da Câmara Municipal Limpeza Campo de futebol 11; Considerando 

a atividade terá início no dia 19 de outubro de 2016, e que, por já não haver reunião da Câmara 

Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista no n.º 3 do artigo 

35.º do Anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu despacho de 3 de outubro 

de 2016, o apoio logístico à Serrana para a realização da "Limpeza Campo de Futebol 11”, 
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conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, proponho que a Câmara o ratifique.» (Doc.953 NIPG 16697/16) --------------------------  

 

36) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de 

Atouguia da Baleia, para a realização da Festa Anual de Reinaldes – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1759/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que seja concedido apoio logístico, para a realização da Festa Anual 

de Reinaldes, solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de 

Atouguia da Baleia, por carta datada de 6 de outubro de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 954 NIPG 15930/16) -------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1760/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos 

termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

28 de novembro de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  


